ASSET INTEGRITY
CONSULTANCY & ENGINEERING

Our Services

Bij verschillende grote spelers
in de olie en gasindustrie is het
de taak van onze asset integrity
specialisten de diverse projecten
en activiteiten te initiëren, te
faciliteren en uit te voeren die
betrekking hebben op Asset
Integrity en Maintenance.

Opslagtanks & tank terminals

De expertise van onze
engineers:
	Kennis van en ervaring met NDO
technieken en de veelzijdigheid
hiervan.
	Het interpreteren van visuele
inspectieresultaten.
Berekenen van corrosietrends.
	Identificeren van degradatiemechanismen.
	Het schrijven van effectieve
inspectieplannen.
	Communiceren van resultaten en
borgen van vooruitgang.

Onze specialisten verzorgen het complete traject van het maken van een klant-specifiek
handboek waarin alle wensen en lokale eisen verwerkt zijn. In aansluiting op deze wensen
begeleiden zij ook aanpassingen in de RBI-software. Het uitvoeren van de totale studies,
het schrijven van de werkinstructies en vervolgprocedures en het behandelen van de
resultaten in peer-reviews met de klant behoren tot het mogelijke vervolg-traject. Onze
ervaren en gecertificeerde specialisten brengen ook advies uit of geven een beoordeling
over de uit te voeren inspecties en niet-destructief onderzoek (NDO). Tot slot verzorgen
zij trainingen zodat de klant zelf in staat is de RB-IT softwarestudies uit te voeren.

RAFFINADERIJEN & CHEMISCHE FABRIEKEN
In de rol van facilitator begeleidt en ondersteunt onze specialist het gehele RBI-proces,
ook bij raffinaderijen en chemische fabrieken. Deze rol omvat het verzamelen van
benodigde informatie, het plannen van workshops, het beheren van de actielijst en het
ondersteunen van de overdracht naar het inspectieteam. Erg belangrijk is de rapportage.
In een gestroomlijnd inspectieplan wordt alle kennis en ervaring van de RBI-studie
gecombineerd en vastgelegd. Dit plan vormt de basis voor de operationele implementatie.
Succes volgt door een grondige voorbereiding en een nette inspectie-rapportage.
Facilitatie omvat ongeveer 80% van de totale RBI-werkzaamheden.
Met ruim 10 jaar ervaring als onderhoud-consultants in de petrochemische sector zijn
wij in staat innovatieve en praktische oplossingen te bieden voor bepaalde onderhouden inspectievraagstukken.

geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in onze
software en/of onze diensten?
Vraag een gratis en vrijblijvende
pilot aan voor twee van uw
opslagtanks naar keuze.
Voor meer informatie, bezoek
onze website:
www.inventure-technologies.nl
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